Aan de gemeenteraad van Druten
Betreft: Beëindiging dienstverband griffier

Geachte gemeenteraad,
Beste Corry, Ben, Claudia, Dini, Ellen, Gerard, Haci, Johan, John, Karin, Kees, Marinka, Mustafa, Ramon, Remco,
Ronald, Ton en Ton,
Tot mijn spijt moet ik mededelen dat ik ga stoppen als jullie griffier. Met deze brief wil ik officieel ontslag
nemen. Ik zal dit jaar samen afronden en dan per 1 februari 2022 uit dienst treden.
In juni 2020 werd ik aangewezen als jullie griffier. Er lagen twee uitdagingen voor mij: een volwaardige griffie
opbouwen en de raad begeleiden in het fusie-traject met Wijchen. Twee trajecten waar ik vol enthousiasme
samen met jullie aan begonnen ben. Ik ben trots op de ontwikkeling van de griffie. Er staat een griffie waarop
jullie nu echt kunnen gaan bouwen. Met het raadsbesluit van december 2020 is ook het fusie-traject
beëindigd. Daarmee zijn de uitdagingen waarvoor ik naar Druten kwam afgerond. Helaas betekent dat voor mij
dat het tijd is om afscheid te nemen.
Natuurlijk had ik graag de verkiezingen meegemaakt en middels een goed inwerkprogramma de nieuwe raad
een vliegende start gegeven. Maar de kriebel om aan iets nieuws te beginnen is groter. Met heel mijn hart wil
ik weer een uitdaging waarin ik mij helemaal kan vastbijten. Die uitdaging ligt niet meer in Druten. Ik zou niet
trouw zijn aan mezelf als ik daar niet eerlijk over zou zijn. Om mezelf verder te ontwikkelen en te groeien heb
ik een andere omgeving nodig. Waar dat is, dat weet ik nog niet. Dat ga ik nu rustig uitzoeken. Dat is spannend,
maar het voelt goed. Ik heb het volste vertrouwen dat er weer iets op mijn pad gaat komen.
Toen ik in Druten kwam, leerde jullie kennen als een enthousiaste raad die, eerlijk is eerlijk, nog wat stappen te
zetten had. Nu zie ik jullie steeds vaker een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van het college. Jullie
zijn je bewuster van je rol als raadslid en jullie voeren steeds meer onderling het debat met elkaar. Ik zie de
zoektocht die dat proces soms oplevert. Ben niet bang om stappen te blijven zetten en te reflecteren wanneer
dat nodig is. Onthoud daarbij dat het dualisme altijd slechts een middel is en geen doel op zichzelf. Koester de
goede verhoudingen, want alleen samen met de raad, het college én de ambtelijke organisatie kun je het beste
bereiken voor jullie inwoners.
De bestuurlijke driehoek kan ik niet onbenoemd laten. De driehoek heeft alleen meerwaarde als er een basis
ligt van onderling vertrouwen; als je rolbewust bent met elkaar, en tegelijkertijd durft soms uit die rol te
stappen om de gemeente verder te helpen. Ik waardeer ontzettend hoe wij daarin hebben kunnen
samenwerken, dank daarvoor!
Mijn speciale dank gaat uit naar de griffie: Ingrid en Madeleine. Ingrid vormt vanaf het begin de stabiele basis
voor jullie als raad, maar zeker ook voor mij als griffier. Met de komst van Madeleine staat er nu een compleet
team klaar om een nieuwe griffier én een nieuwe raad optimaal te ondersteunen.
Onze voorzitter, Corry, wil ik ook graag bedanken, zij heeft mij niet alleen geholpen te groeien in mijn functie,
maar vooral ook veel bijgedragen aan mijn groei als mens.
Natuurlijk wil ik iedereen met wie ik verder heb samengewerkt bedanken. AIie raadsleden, burgerleden,
collegeleden en de ambtenaren van de WDW, bedankt voor de samenwerking! Ik zal veel mooie herinneringen
en ervaringen meenemen. Rest mij het nog om jullie veel succes bij de aankomende verkiezingen te wensen!
Met vriendelijke groet,

